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  अॅन्रोकल्  हा एक शािंि आणि  हनशील गुलाम होिा. पि 
त्याला मुक्त जीवन जगायिी िीव्र इच्छा होिी. त्याच्या कू्रर 
मालकाच्या गुलामचगरीिनू  ुटण्या ाठी िो एकदा जिंगलाि पळून 
गेला. तिथे त्याला एक जखमी स िंह दद ला.  ुरुवािीला 
अॅन्रोकल्  घाबरला. पि मग त्याला अ हाय स िंहािी खूप दया 
आली आणि त्याने स िंहाला मदि केली.  

 

   ही नीतिकथा भ्याड लोकािंना प्रेरिा देिे आणि शूर लोकािंिा 
उत् ाह वाढविे. पॉल गॅल्डन यािंनी आपल्या मोहक चित्रािंनी या 
कथेला जजविंि केले आहे.   

  फार फार वर्ाांपूवी प्रािीन रोम शहराि अॅन्रोकल्  नावािा गुलाम होिा. 
त्यािा मालक खपू कू्रर होिा. अॅन्रोकल्  नेहमी मनाला बजावि अ े, “मला 
मुक्त व्हायििंय, मला मुक्त व्हायििंय.” एके रात्री  ववजि गाढ झोपेि अ िाना 
िो गुपिपु पळून गेला आणि एका गदव जिंगलाि लपून राहीला.  



  िो जिंगलाि बराि भटकला, मग 
दमला आणि भुकेने का ावी  झाला.  



   जिंगलाि एक स िंह 
वेदनेने ववव्हळि होिा.  



  स िंहाला पाहून अॅन्रोकल्  घाबरला आणि पळून जाऊ लागला. 
पि स िंहाने त्यािा पाठलाग केला नाही. िो जास्ि जोराि कण्हू 
लागला. अॅन्रोकल्  मागे वळला आणि  ावकाश स िंहाजवळ गेला. 
स िंह जागेवरून अजजबाि हलला नाही. त्याच्या उजव्या पायािा  
पिंजा  ुजला होिा आणि त्यािून रक्त वाहाि होिे, हे 
अॅन्रोकल् च्या लक्षाि आले. त्या पिंजामध्ये एक मोठा  
काटा रुिला होिा आणि त्यामुळे स िंहाला फार  
वेदना होि होत्या.  



  अॅन्रोकल् ने आपल्या बोटािंनी काटा घट्ट पकडला. प्रििंड वेदना 
झाल्यामुळे स िंहाने मोठी गजवना केली. अॅन्रोकल्  भीिीने 
अर्वमेला झाला. पि शवेटी हळुवारपिे त्याने िो काटा पिंजािून 
बाहेर काढला.    



  थोड्या वेळाने स िंह जागेवरून उठून उभा राहीला. 
अॅन्रोकल्  पळून जाण्याच्या ियारीि होिा, परिंि ुस िंहाने 
एका इमानी कुत्र्या ारखी शपेटी हलवली. िो अॅन्रोकल् ला 
बबलगला आणि त्याि ेहाि पे्रमाने िाटू लागला.  
मग स िंहाने अॅन्रोकल् ला हलका ा र्क्का ददला.  
“हा मला त्याच्या मागेमागे यायििं  ुिविोय वाटििं,”   
    अॅन्रोकल् च्या मनाि आले.    



  थोड्या वेळाने दोघे 
स िंहाच्या गुहेि पोहोिले.  



  थकला-भागला अॅन्रोकल्  तिथेि जसमनीवर झोपी 
गेला. आपल्याला लपायला जागा समळाली, एक समत्र 
समळाला म्हिून िो खशू होिा. दररोज स िंह त्याला 
खायला मािं  आिू लागला. दोघे खपू  ुखी होिे. पि 
एके ददवशी.... 



  ....स िंह सशकारी ाठी बाहेर गेला होिा, त्यावेळी राजाि े
 ैतनक पळून गेलेल्या गुलामािा शोर् घेि तिथे पोहोिले. 
त्यािंना गुहेि झोपलेला अॅन्रोकल्  दद ला. लगेि त्याच्या 
मु क्या बािंर्नू  ैतनक त्याला आपल्या ोबि घेऊन गेले.    



     त्या काळी पळून जािाऱ्या गुलामािंना एका 
ररिंगिाि भुकेल्या स िंहा मोर उभा करि अ ि. 
राजा ि ेि हजारो लोकािं ाठी त्या दोघािंमर्ील लढाई 
पाहािे, ही तनव्वळ करमिुकीिी बाब होिी.   

    ैतनकािंनी अॅन्रोकल् ला एका छोट्याशा अिंर्ाऱ्या 
कोठडीि डािंबले. अॅन्रोकल्  आपल्या अिंतिम 
ददव ािी वाट पाहू लागला.  
    ैतनकािंनी एका उग्र स िंहाला एका वपिंजऱ्याि 
डािंबले. त्यािंनी स िंहाला लढाईच्या ददव ापयांि भुकेला 
ठेवले.  

   अिंर्ाऱ्या कोठडीिील अॅन्रोकल् ला स िंहाच्या 
मोठमोठ्या गजवना ऐकू येि. स िंहािी भूक वाढि 
िालली होिी.  



    शवेटी िो तनिावयक ददव  उजाडला. आभाळाि  
 यूव िजेाने िळपि होिा.  तैनकािंनी अॅन्रोकल् ला 
कोठडीबाहेर ररिंगिाि ढकलले. अिानक िजेस्वी 
प्रकाशाि आल्यामळेु त्यािे डोळे ददपनू गेले. 
लोकािंच्या उत् ाहामळेु आणि आवाजामळेु त्याला 
भीिी वाटू लागली.   



    स िंहा नावर ब लेला राजा त्याच्या दरबाऱ्यािं मवेि 
मोठमोठ्याने ह ि-णखदळि होिा. अिानक त्याने आपला 
हाि उिंिावून इशारा केला. गदीि शािंििा प रली.  



  स िंहाच्या वपजऱ्याि ेदार उघडण्याि 
आले. स िंह एकदम उ ळी घेऊन गजवना 
करि ररिंगिाि आला.  



  अॅन्रोकल्  थरथर कापू लागला. तिथे 
पळून जायला, लपून राहायला जागाही 
नव्हिी. स िंहाने  भोविी पादहले आणि 
मोठ्याने गुरगुरि अॅन्रोकल् कड ेझपे घेिली. 
“माझा मतृ्यू  मीप आलाय,” डोळे बिंद करून, 
हुिंदके देि अॅन्रोकल्  म्हिाला आणि 
आपल्या मतृ्यूिी वाट पाहू लागला.   



  अिानक स िंहािी गजवना थािंबली. त्याच्या 
पिंजािंनी अॅन्रोकल् च्या अिंगािी िाळि केली 
नाही. त्याि ेदाि अॅन्रोकल् च्या त्वििे 
सशरले नाहीि. याउलट, त्यािी खरखरीि, 
ओल र जीभ अॅन्रोकल् ला डोक्यापा ून 
पायापयांि मायेने िाटू लागली.  
 
  िो स िंह त्यािा गुहेिील समत्र होिा.  



  “व्वा व्वा!” गदीिा आवाज 
घुमला, “आिा गुलामाला मुक्त 
करायला हविं. स िंहाला  ोडून 
द्यायल हविं.” 



  राजा िकीि झाला. त्याने 
अॅन्रोकल् ला आपल्या मोर आिून या 
घटनेि ेस्पष्टीकरि वविारले.  
  “महाराज,” अॅन्रोकल्   ािंगू लागला. 
राजाने जिंगलाि घडलेली अॅन्रोकल् िी  
कहािी ऐकली. मग त्याने अॅन्रोकल् िी 
ि ेि त्याच्या समत्रािी, स िंहािी  ुटका 
करण्यािा हुकूम ददला.  



अॅन्रोकल्  आणि स िंह एकत्रि जिंगलाच्या ददशनेे िालू लागले.  

 माप्त 


